
Wenen  
2/2/15 - 6/2/16

I. Reisgegevens 

We vliegen 's ochtends vroeg en 's avonds laat, maar dit betekent wel dat we vijf volle dagen 
kunnen doorbrengen in Wenen. Mocht het niet lukken om naar/van Leuven te komen, ben je altijd 
welkom om bij Ana of Olivia op kot te overnachten. Als je zelf naar het vliegveld wil komen kan dat 
ook, maar moet je het z.s.m. laten weten op mecenas.cultuur@hotmail.be.  

Heen 
04u50 | verzamelen aan station in Leuven 
05u09  | vertrek trein naar Brussel-Nationaal-Luchthaven (aankomst 05u22) 
07u10 | vertrek vlucht naar Luchthaven Wenen-Schwechat (aankomst 08u50) 

Terug 
21u30 | vertrek vlucht naar Brussel-Nationaal-Luchthaven (aankomst 23u15) 
23u38 | vertrek trein naar Leuven (aankomst 23u51 / alternatief 00u47 - 01u00) 

Bagage 
We reizen met Brussels Airlines, maar checken onze bagage niet in. Je mag op het vliegtuig één 
klein accessoire (handtas, cameratas…) en één koffer van max. 12 kg en 55 x 40 x 23 cm bij je 
hebben. Let op! Breng niet meer dan 1 liter vloeistof met je mee, in verpakkingen van max. 100 
milliliter per stuk. Deze regels kun je ook vinden op http://bit.ly/1DXLtHO en http://bit.ly/
1xYM4s5 onder "Check&Go". 

II. Hostel 

We verblijven in Wombat's - The Naschmarkt (Rechte Wienzeile 35, A-1040). Een voorproefje vind 
je op: http://bit.ly/1Ae34HP. Bij aankomst krijgt iedereen een stadsplan van Wenen.  
Ontbijt, lockers, beddengoed en eventueel gebruik van de keuken zijn inbegrepen. Breng wel je 
eigen handdoek(en) mee! 

III. Praktisch 

Als we landen krijg je een kaartje voor het openbaar vervoer in Wenen, dat de hele week geldig is. 
Verlies het niet! Vergeet ook je identiteits- en studentenkaart niet mee te brengen.  

De reis zal in totaal €350 kosten. Dit betekent dat je z.s.m. de tweede schijf van €150 moet storten 
op de rekening van Mecenas: BE80733010112177. 

IV. Planning 

Aan het begin van de reis krijgen jullie een uitgebreid programmaboekje met alle tijden, tips en 
telefoonnummers. Hieronder volgt al een korte overloop van het programma.  

Maandag 2/2: na aankomst op het vliegveld nemen we de bus naar het hostel, waar we onze 
bagage kunnen afzetten. In het centrum gaan we vervolgens lunchen, houden we een 
stadswandeling, en bezoeken we de Stephansdom en het Kunsthistorisches Museum. 

Dinsdag 3/2: bezoek aan Schloss Belvedere (hier hangen Klimt's!) en de omgeving rond het 
Karlsplatz (met o.a. de Karlskirche en Musikverein…).  

Woensdag 4/2: bezoek aan de Albertina en Griechische Kirche.  

Donderdag 5/2: bezoek aan Schönbrunn & vrije namiddag. 's Avonds bezoeken we een concert met 
muziek van Beethoven en Mozart in de St. Annakirche.  

Vrijdag 6/2: 's ochtends bezoeken we  het Mumok (moderne kunst) en de omgeving rond Ring 
West & Josephstadt. Om 14u00 worden we rondgeleid in de Staatsoper.  
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